UDTALELSE FRA SEP SØNDERJYLLANDS ADVISORY BOARD
SEP Sønderjyllands Advisory Board har afholdt sit første møde den 24. september 2020 og har på
mødet især drøftet to temaer:
1. Det fremtidige samspil mellem el, gas og fjernvarme, herunder spørgsmålet om, hvordan
store VE-anlæg integreres
2. Scenarier for den fremtidige varmeforsyning
Advisory Boardet noterer sig, at SEP Sønderjylland, som ny spiller i Sønderjylland, er kommet godt
fra start, og er i færd med at sætte flere af de sønderjyske udfordringer på dagsordenen, hvilket
afspejles i de valgte temaer.
Advisory Boardet fokuserer på energiforsyning og grøn teknologi, men anerkender, at for politiske
beslutningstagere kan mange forskellige samfundsmæssige hensyn og udfordringer spille ind, når
der skal træffes beslutninger.
Advisory Boardet blev på mødet præsenteret for og drøftede det modelleringsarbejde vedrørende
den fremtidige varmeforsyning, som SEP Sønderjylland har igangsat sammen med rådgiverfirmaet
Added Value. Modelleringsopgaven finansieres af midler bevilget af Region Syddanmark.
Advisory Boardet drøftede sektorkobling og behovet for at gå nye veje, herunder at se på tværs af
både energiselskaber og kommunegrænser, når der skal foretages en samfundsøkonomisk fornuftig
og effektiv grøn omstilling i Sønderjylland ud fra et helhedsorienteret perspektiv.
Sammenfattende finder Advisory Boardet, at de største udfordringer, som det er vigtigt, at SEP
Sønderjylland, de fire ejerkommuner og andre interessenter har fokus på, i ikke-prioriteret
rækkefølge er:
1. At belyse, hvordan den grønne omstilling kan foretages samfundsøkonomisk optimalt, så fx
en meget dyr udbygning af elnettet undgås
2. At medvirke til at styrke dialogen mellem kommunerne og forsyningsvirksomhederne med
henblik på at sikre optimale løsninger for helheden
3. At forsøge at inddrage andre relevante interessenter og tilgrænsende problemstillinger, fx
industrivirksomheder og spørgsmål om datasikkerhed
4. At få skabt et samlet overblik over de store varmekilder i Sønderjylland samt deres
placering/samspil, herunder afklaring af, om et eventuelt fremtidigt samarbejde om
varmetransmission omfatter Flensborg

5. At få afklaret mulighederne for at få ekstern finansiering af en del af den nødvendige
infrastruktur i Sønderjylland, fx fra EU-midler under Green Deal
6. At inddrage og involvere det politiske niveau og øvrige beslutningstagere i de løbende
overvejelser, herunder sikre, at politiske målsætninger er adresseret i arbejdet
7. At inddrage analyser og fakta fra andre aktører
8. At medvirke til at sikre en fornuftig samfundsøkonomisk balance mellem individuelle og
kollektive løsninger i det sønderjyske område

Udtalelsen er slutredigeret af Jørgen G. Jørgensen, moderator for drøftelserne, 24. september 2020

SEP Sønderjylland
SEP Sønderjylland er et fælleskommunalt sekretariat, der arbejder med grøn og bæredygtig
omstilling af Sønderjyllands energisystem.
SEP Sønderjylland er etableret d. 1. januar 2019, af de fire sønderjyske kommuner: Haderslev,
Tønder, Sønderborg og Aabenraa, i samarbejde med SYDENERGIfonden.
De fire kommuner og SYDENERGIfonden har foreløbigt aftalt, at samarbejdet løber frem til
udgangen af 2022.
Driften og aktiviteterne i sekretariatet er baseret på midler fra de fire ejerkommuner,
SYDENERGIfonden samt projektmidler fra Region Syddanmark.
Kontaktoplysninger til SEP Sønderjyllands sekretariat:
Sekretariatsleder: Søren Schmidt Thomsen: sst@sepsonderjylland.dk, mobil: 2946 6864
Specialkonsulent: Helle Eckmann: he@sepsonderjylland.dk, mobil: 3032 4259
http://www.sepsonderjylland.dk/

